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A traqueostomia, um dos procedimentos 
mais antigos da medicina, consiste em 

abrir um orifício na garganta para permitir a 
passagem de ar. Em Internação Domiciliar é 
muito comum a existência de pacientes com 
traqueostomia e também ventilação mecânica. 
De acordo com o médico Roberto Santos, 
especialista em Cirurgia de Cabeça e Pescoço 
e que atua há mais de 20 anos na profissão, os 
pacientes que usam ventilação mecânica por 
tempo prolongado via traqueostomia, devido 
ao peso do circuito e muitas vezes por vício de 
postura, podem alargar o orifício e facilitar a 
aspiração de saliva para o pulmão.

Devido ao quadro exposto, as empresas de 
internação domiciliar orientam e supervisio-
nam os cuidados com a traqueostomia e uso 
da ventilação mecânica.

Para o médico, o acompanhamento desses 
pacientes dependentes de ventilação mecânica 
ou com traqueostomias prolongadas pode ser 
feito em casa satisfatoriamente, não necessi-
tando obrigatoriamente de uma internação 
hospitalar. “Sou favorável ao sistema de Home 
Care, que tem muitas vantagens, garante Dr. 
Roberto. Segundo ele, quando o paciente 
fica internado num hospital, sempre tem que 
haver um rodízio de familiares para visitá-lo. 
“Ninguém quer deixar o parente lá, mesmo 
que ele esteja 100% dependente de cuidados 
médicos. Então, quando ele está em seu do-
micílio, a família fica mais tranqüila, afirma o 
médico, lembrando que a empresa de home 
care pode disponibilizar um profissional para 
assistir o paciente, e a família deve disponibilizar 
um(a) cuidador(a) para que os cuidados sejam 
compartilhados. “E a família acaba aprendendo 
a cuidar daquele paciente, destaca Dr. Roberto 
Santos, para quem “o sistema de tratamento 
domiciliar veio para ficar definitivamente”. 

O médico lembra que a traqueostomia é rea-
lizada por uma obstrução aguda da glote, por 
um acidente, um tumor ou um traumatismo 
violento, como um tiro ou uma facada no pes-
coço. Há os casos de pacientes tetraplégicos 
ou com alguma doença neurológica, como 
esclerose lateral amiotrófica, dependentes da 
ventilação mecânica.  A permanência do orifício 

da traquéia, chamamos de “traqueostoma” ou 
“traqueostomia”.

Após a realização da traqueostomia com a intro-
dução da cânula (tubo que garante a passagem 
do ar), o médico começa a pensar em como 
removê-la, como fazer o chamado “desmame”. 
Quando é uma traqueotomia de urgência, por um 
edema de glote, por exemplo, deve ser retirada 
o mais breve possível, garante o médico. Porém, 
tem que ter muito cuidado, pois a remoção da 
cânula pode gerar uma tosse persistente ou um 
enfisema subcutâneo violento (entrada de ar 
sob a pele). “Muitas vezes é preciso esperar três 
ou quatro dias para retirar a cânula. Ou então 
substituí-la por uma cânula de diâmetro cada 
vez menor até a sua retirada, e colocação de 
curativo tipo ‘ponto falso’.

A fonoaudióloga Thais Titonel Abreu, que 
trabalha na filial da SOSVIDA em Aracaju, des-
taca que a traqueostomia é um procedimento 
cirúrgico que pode deixar seqüelas, causando 
transtornos para a deglutição (disfagia) e para 
a voz. “O processo de desmame deve ocorrer 
o mais rápido possível para diminuir essas 
sequelas. Cada paciente deve ser avaliado 
pela equipe e cada processo de desmame é 
individual”, afirma.

Segundo ela, o papel do fonoaudiólogo é avaliar 
a deglutição e a voz do paciente, diagnosticar os 
comprometimentos e tomar as condutas corretas 
para o caso. Sobre a participação da família no 
processo, Thaís diz que é um apoio importante, 
desde que bem orientada e conduzida. “É ela 
quem permanece a maior parte do tempo com 
o paciente e portanto saberá dar informações 
mais precisas e auxiliar a terapia, com algumas 
práticas orientadas pelo profissional”.

Já a fisioterapeuta Edna Góis Aragão, que atua 
há 8 anos na profissão, esclarece que quanto 
mais jovem o paciente, melhor é a resposta. Ela 
destaca que o procedimento de desmame do 
traqueostomo tem que ser em conjunto com o 
médico e o fonoaudiólogo. Edna, que também 
trabalha na SOSVIDA de Aracaju, lembra que 
o apoio da família é fundamental para a recu-
peração do paciente que realiza esse tipo de 
tratamento em sistema de Internação Domiciliar.
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Manuseio da 
Traqueostomia 
em Internação 
Domiciliar
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Graças a uma parceria inédita entre 
a SOSVIDA, a universidade Federal 

da Bahia (uFBA) e outras instituições, 

os profissionais de saúde da Bahia 

estão tendo a oportunidade de se 

especializar em Atenção Domiciliar. 

Realizado na Escola de Enfermagem 

da uFBA, o curso de Especialização 

Multiprofissional em Atenção Domiciliar 

é voltado para médicos, enfermeiros, fi-

sioterapeutas, nutricionistas, assistentes 

sociais, psicólogos e farmacêuticos. Os 

profissionais têm aulas teóricas a cada 

15 dias e visitas técnicas em domicílio 

acompanhadas por profissionais da 

SOSVIDA. Este é um dos destaques 

desta edição do informativo, que 

traz ainda uma reportagem sobre a 

ampliação da unidade oncológica da 

SOSVIDA que funciona no Hospital 

Agenor Paiva, na Cidade Baixa. Os 

pacientes têm agora as seguintes 

opções: hematologia, cirurgia de ca-

beça e pescoço, mastologia, cirurgia 

oncológica e coloproctologia.

No Espaço Médico o leitor vai encontrar 

uma entrevista com a Dra. Rita Deway 

Guimarães, uma das maiores especia-

listas da Bahia em cuidados paliativos. 

Ela fala da importância da paliação 

e sobre as vantagens da internação 

domiciliar. Segundo ela, “a assistência 

domiciliar gerenciada por uma empresa 

especializada gera confiança e facilita 

a transição hospital-domicílio”.

Em outra reportagem, Fernanda 

Gama, coordenadora de qualidade 

da SOSVIDA, informa que a empresa 

está prestes a ser a primeira do Norte 

e Nordeste de Atenção Domiciliar a 

obter um certificado de Acreditação 

através da Joint Comission International. 

Segundo ela, é uma realidade que já 

faz parte do cotidiano da empresa.

Esse processo de melhoria contínua 

da qualidade foi reconhecido pelo 

mercado, que elegeu a empresa como 

a melhor da Bahia na categoria Home 

Care no Prêmio Benchmarking Saúde.

Boa leitura! 
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OUFBA e SOSVIDA realizam primeiro 

curso de especialização em Atenção 
Domiciliar do Brasil

Parceria entre as duas instituições oferece aulas teóricas 
 e práticas para profissionais de saúde

atuação no âmbito domiciliar, proporcionando subsídio 

teórico-prático e vivencial. Além disso, vai capacitar os 

participantes nos aspectos organizacionais, gerenciais e 

assistenciais em Atenção Domiciliar.  

É o que espera a aluna Paula Almeida, formada em Serviço 

Social pela universidade Católica do Salvador. Ela, que 

já fez estágio na área de Atenção Domiciliar quando era 

estudante, pretende ampliar seus conhecimentos com 

o curso. Paula lembra, inclusive, que já teve um avô de 

92 anos que precisou do serviço. “Foi uma experiência 

muito boa, pois ele queria ser tratado em casa e os mé-

dicos respeitaram sua vontade”, afirma a assistente social.

Segundo a professora Larissa Chaves Pedreira, no último 

levantamento do IBGE a Bahia ficou em primeiro lugar 

no Brasil em população com mais de 100 anos, uma 

faixa etária que demanda muito o serviço de Atenção 

Domiciliar. Larissa destaca ainda que crianças com al-

guns problemas de saúde também podem ser tratadas 

em casa, reduzindo assim o risco de infecção hospitalar. 

“Falta preparo dos profissionais de saúde nos cursos de 

graduação nas universidades sobre Atenção Domiciliar”, 

acentua Larissa, que ministra uma disciplina optativa na 

Faculdade de Enfermagem da uFBA sobre o tema. Além 

de Larissa, a coordenação do curso conta ainda com a 

professora Rose Ana David.

De acordo com a professora doutoranda, Silvia Viodres, 

gestora do curso na SOSVIDA, as disciplinas são divididas 

em módulos, de forma que cada um tem um professor 

especializado. Silvia lembra que embora o curso seja 

oferecido na Escola de Enfermagem, ele é multidisci-

plinar, “preparando profissionais de diferentes focos de 

atuação para uma visão integral do paciente”.

Os alunos podem acompanhar as visitas em domicílio 

com os profissionais da SOSVIDA e também do PADI 

(Programa de Assistência Domiciliar Interdisciplinar) da 

uFBA. Além da parte prática, o curso também tem uma 

disciplina voltada para a pesquisa e está embasado no 

novo código de ética médica. “É a SOSVIDA, pioneira 

em Internação Domiciliar na Bahia, mais uma vez saindo 

na frente, dessa vez na área de educação”, ressalta Silvia.  
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Os profissionais da área de saúde da Bahia estão tendo 
a oportunidade de se especializar em Internação 

Domiciliar, uma área que cresce a cada ano e demanda 
qualificação. A universidade Federal da Bahia (uFBA), em 
parceria com a SOSVIDA, iniciou, no dia 19 de agosto, 
o curso de Especialização Multiprofissional em Atenção 
Domiciliar voltado para médicos, enfermeiros, fisiotera-
peutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e 
farmacêuticos. A aula inaugural aconteceu no auditório 
do Hospital das Clínicas da uFBA com a presença das duas 
coordenadoras do curso, Dras. Rose Ana Rios David  
e Larissa Chaves Pedreira e do diretor-presidente da SOSVI-
DA, Dr. José Espiño. Depois dos agradecimentos das duas 
coordenadoras, a enfermeira professora doutora Cristina 
Meira Melo proferiu uma palestra sobre os cuidados na 
multidisciplinaridade. 

O curso de Especialização Multiprofissional em Inter-
nação Domiciliar, que será realizado na Escola de En-
fermagem da uFBA, no Canela, terá uma carga horária 
de 408 horas com aulas teóricas a cada 15 dias e visitas 
técnicas acompanhadas por profissionais especializados. 
Oferecido pela primeira vez na Bahia, o curso tem entre 
seus objetivos especializar profissionais de saúde para 
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“Trabalhar a diversidade dos familiares é um ponto difícil, mas fundamental para conduzir qualquer acompanhamento”

A médica Rita Deway Guimarães 
é uma das maiores especialistas 

da Bahia em cuidados paliativos. É 
formada pela UFBA, com especialização 
em Clínica Médica e Pós-Graduação em 
Cuidados Paliativos pelo Palium Latino 
América (Argentina) e Clínica da Dor 
pela Unifacs. É atualmente diretora 
médica do Naspec (Núcleo Assistencial 
para Pessoas com Câncer), entidade 
filantrópica que atende pessoas 
carentes no Engenho Velho de Brotas e 
trabalha na Clínica de Tratamento da 
Dor e como paliativista na Assistência 
Multidisciplinar em Oncologia no 
Rio Vermelho. Acompanhe a seguir a 
entrevista concedida ao informativo 
da SOSVIDA.

Como a Sra. definiria cuidado paliativo?

É o cuidado ativo e integral ao paciente que tem diagnós-
tico de doença crônica degenerativa ou incurável ou que 
ameace a continuidade da vida e também aos seus fami-
liares através de estratégias de abordagem e tratamentos 
que promovam melhora na qualidade de vida. Para tanto 
é necessário avaliar e controlar não somente a dor, mas 
todos os sintomas de natureza física e promover suporte 
aos aspectos sociais, emocionais e espirituais.

O meu grande exemplo em cuidado paliativo é a minha 
eterna escola de aprendizado: Naspec (Núcleo Assistencial 
para Pessoas com Câncer), único hóspice no Estado da 
Bahia que tem como missão receber pacientes carentes, 
com diagnostico de câncer, provenientes do interior do 
Estado e desenvolver ações através de equipe multidiscipli-
nar, lidando e intervindo na dura realidade dos pacientes, 
controlando sintomas e conseguindo progressos para que 
o sofrimento possa ser amenizado.

Qual o procedimento no caso de um paciente 
já desenganado?

A partir do momento que começo a acompanhar um 
paciente com prognóstico reservado procuro estabelecer 
com ele e familiares um vínculo forte, uma relação boa e 
de confiança que me permita escutar, identificar valores e 
fatores culturais, religiosos, familiares e emocionais. Facilitar 
a expressão dos sentimentos, inclusive falar do processo de 
morrer, dos desejos, pois tenho como princípio fundamental 
respeitar a autonomia do paciente.

Trabalhar a diversidade dos familiares é um ponto difícil, mas 
fundamental para conduzir qualquer acompanhamento. É 
importante dividir isso com os demais profissionais envolvi-
dos no caso, pois através da nossa interação e respeitando 
a autonomia do paciente tomaremos muitas decisões de 
final de vida, evitando obstinação terapêutica (medidas 
desproporcionais e fúteis) que adicionem sofrimento ao 
processo de morrer do paciente.

O cuidado paliativo é reconhecido no Brasil?

A Medicina Paliativa é reconhecida desde 1987 na Inglaterra. 
No nosso meio a ação de médicas como Dra.Goretti Maciel, 
Sílvia Macedo, Dalva Youke, e da psicóloga Ana Geórgia 
Melo foram fundamentais. Houve mudança no contexto 
médico, científico e político. Foram criadas entidades de 
representação da área (ANCP e ABCP) e estruturados ser-
viços hospitalares na esfera municipal, estadual considera-
das pioneiras e um marco para as mudanças. Médicos se 
encantaram e seguiram fazendo formação fora do Brasil.

Neste momento temos a felicidade de ter aprovado pelo 
CFM (Conselho Federal de Medicina) em 1º de Agosto, a 
resolução 1973/2011 que transforma Cuidados Paliativos 
em especialidade médica.

A abordagem a um paciente oncológico 
é diferente? 

A abordagem em Cuidados Paliativos é diferenciada para 
qualquer paciente seja qual for a sua doença de base. Todo 
plano de tratamento é personalizado e o contexto vai definir 
o plano de ação.

O paciente oncológico, entretanto, tem características 
gerais que exigem uma mobilização maior da equipe para 
elaboração de estratégias, pois o estigma da doença e o risco 
sempre presente de ameaça da continuidade de vida estão 
presentes no cotidiano.

É uma luta incansável e isto significa que pacientes, familiares 
e equipe de saúde têm que buscar harmonização, unifor-
mização de condutas, para que o investimento no controle 
de sintomas físicos, suporte para auxiliar reflexão de valores 
e crenças, estímulo de mecanismos de enfrentamento para 
tentar vencer as perdas gerais, perdas sociais e perda de 
imagem corporal sejam efetivos, sendo possível respeitar 
eticamente o direito de cada um.

Cada conquista, por mais simples que seja, é considerada 
uma vitória para todos os envolvidos.

O que a Sra. acha do serviço de Internação 
Domiciliar?

É a concretização do princípio ético do não-abandono e 
da beneficência.

O paciente retorna ao seu ambiente, se sente acolhido em 
sua casa, próximo das pessoas que ama. Algumas famílias 
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“A Internação Domiciliar é a concretização do princípio ético do não-abandono”
“Trabalhar a diversidade dos familiares é um ponto difícil, mas fundamental para conduzir qualquer acompanhamento”

têm uma visão equivocada desse processo e pensam que 
ao sair do hospital o médico vai abandonar o paciente. Pelo 
contrário, médicos paliativistas acompanham a trajetória 
domiciliar, ficando mais próximos da família e da realidade 
daquele que precisa de atenção. Algumas famílias, entre-
tanto, têm dificuldade para acompanhar a evolução de 
uma doença em casa e mais uma vez o médico tem que 
estar por perto para explicar a situação e acalmar a todos.

Este deve ser o papel de cada profissional da área, cuidar 
ativamente e integralmente do paciente e seus familiares com 
a missão de facilitar a passagem de um período tão difícil.

Quais as principais vantagens da 
Internação Domiciliar?

A Internação Domiciliar tem muitas vantagens. O paciente 
retorna ao seu ambiente natural. É importante a presença 
dos seus locais preferidos, seus objetos, seu quarto, alimentos 
com preparo caseiro, suas necessidades podendo ser adap-
tadas à sua realidade. Além disso, a assistência domiciliar 
gerenciada por uma empresa especializada gera confiança 
e facilita a transição hospital-domicílio.

Outra vantagem é a certeza de cuidado ativo quando os 
profissionais estabelecem seus planos de ação, seus ho-
rários, adaptando, sempre que possével, aos horários do 
paciente. Há também a continuidade do atendimento do 
médico assistente, estimulado pela empresa de Internação 
Domiciliar para que as decisões continuem compartilhadas.

O paciente em domicílio deixa também de ser submetido a 
exames desproporcionais ao seu quadro e se estiver em fase 
terminal tem o direito de não ser invadido com aparelhos e 
catéteres, como muitas vezes ocorre estando no hospital.

Mas o grande diferencial para que todo o processo se de-
senvolva bem é realmente ter uma boa empresa de Home 
Care. O trabalho é feito para que a família entenda que o 
hospital não é necessário, que se o paciente piorar, ele terá 
atendimento de emergência e todo o suporte necessário 
ao seu conforto.

Na minha prática diária compartilho muitos pacientes com 
a SOSVIDA e até hoje tivemos muitos desafios, muitos 
problemas e certamente vivenciamos conquistas e vitórias. 
Cada processo é uma nova história que começa, por isso 
posso dizer que a SOSVIDA é minha empresa preferida.

“A assistência domiciliar 
gerenciada por uma 
empresa especializada 

gera confiança e facilita a 
transição hospital-domicílio”
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Paiva amplia atendimento
Pacientes elogiam serviço e assistência no local

O serviço de oncologia da SOSVIDA que funciona no Hospital 
Agenor Paiva, na Cidade Baixa, ampliou o atendimento. 

Agora, os pacientes têm à disposição mais cinco especialidades: 
hematologia, cirurgia de cabeça e pescoço, mastologia, cirurgia 
oncológica e coloproctologia. De acordo com o médico on-
cologista da SOSVIDA, Dr. Igor Blohem, já é possível perceber 
que a região tem um potencial grande para atendimento em 
mastologia e urologia.

Segundo o gestor administrativo da unidade de oncologia, 
José Carlos Adorno Alves, o desafio é ampliar a cobertura dos 

convênios de saúde e assim poder atender um maior número 

de pessoas. “O Hospital Agenor Paiva tem dado todo o suporte 

necessário para o bom funcionamento do serviço”, assegura 

José Carlos, lembrando que a SOSVIDA, em parceria com o 

hospital, fez uma campanha publicitária nos ônibus da Cidade 

Baixa com excelente resultado. “Tivemos muitas ligações de 

pessoas buscando informações sobre o serviço”, concluiu.

um paciente que está fazendo tratamento no local, que não 

quis se identificar, declara que gostou do serviço. Servidor 

público e morador do bairro de Plataforma, diz que procurou 

o Agenor Paiva por ser perto de sua residência. Descobriu que 

tinha um tumor na bexiga e foi submetido a uma cirurgia no 

próprio hospital. “Agora faço revisões de rotina, com consultas 

e exames de laboratório e estou gostando muito do atendi-

mento”, revela o paciente.

Outro que está satisfeito com o serviço é Jair Alves de Castro, 

47 anos. Cliente antigo do hospital agora também é paciente 

da nova estrutura. “Desde que descobri que estava doente, 

há uns quatro meses, busquei o tratamento no Agenor Paiva 

e o atendimento tem sido ótimo, tanto por parte do médico 

como de toda a equipe de profissionais”, afirma Jair.

Suporte medicamentoso ajuda 
pacientes com doenças crônicas
Serviço oferecido na SOSVIDA é indicado para quem 
necessita de remédios intravenosos ou subcutâneos

Pacientes com doenças crônicas, que não estejam respon-
dendo ao tratamento convencional e que necessitam de 

remédios intravenosos ou subcutâneos, podem contar com 
um serviço de suporte medicamentoso que funciona nas 
depedências da unidade oncológica da SOS Vida, de Brotas.

De acordo com Dra. Juliana Bahia, responsável pelo 
serviço, dentre as doenças crônicas (Artrite reumatóide, 
Artrite psoriásica,  Espondilite anquilosante); as gastroin-
testinais (doença de Crohn) e as dermatológicas (psoríase). 
“Estas doenças, quando agressivas, podem necessitar de 
tratamento com imunobiológicos, fármacos que podem 
alterar a resposta imune do paciente, modificando favora-
velmente o curso da doença”, destaca Juliana, lembrando 
que o serviço surgiu inicialmente para o setor de oncologia 
e depois foi ampliado. Como exemplo das medicações ela 
cita infliximabe, adalimumabe, etanercepte, abatacepte, 
rituximabe e tocilizumabe.

O suporte medicamentoso funciona da seguinte forma: o 

paciente leva a receita e o relatório do médico assistente e, 

após a liberação pelo convênio, poderá realizar o tratamento, 

marcando dia e hora. “Todo o processo é feito em ambiente 

confortável, com profissionais qualificados e acompanha-

mento de especialistas”, afirma a médica.

Drª Juliana lembra que o principal objetivo desse suporte é 

aliar o que há de mais avançado na terapia imunobiológica 

com o bem estar do paciente, resultando em qualidade 

de vida. Segundo ela, muitos medicamentos usados nesse 

tipo de tratamento são novos e podem ter efeitos colate-

rais durante a infusão, como febre, manchas no corpo, dor 

no peito e aumento de pressão. Por isso, é fundamental a 

presença de um profissional da área de saúde na hora, para 

pronta intervenção e instituição de terapêutica adequada. 

“Muitas vezes, tais reações podem ser prevenidas com o uso 

de pré-medicações específicas,  antes da administração do 

imunobiológico”, explica Juliana.
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SOSVIDA perto de 
obter Acreditação

Empresa será a primeira do Norte 
e Nordeste de Internação Domiciliar 

a ter a certificação através da Joint 
Comission International

A SOSVIDA está prestes a ser a primeira empresa de 
Internação Domiciliar do Norte e Nordeste a obter 

um certificado de Acreditação através da Joint Comission 
International (JCI). Até o final do ano as ações devem estar 
concluídas e a SOSVIDA terá seus processos aperfeiçoados.

Segundo Fernanda Gama, coordenadora de qualidade da 
empresa, várias iniciativas estão sendo realizadas para mo-
tivar e mobilizar a equipe para a conquista da Acreditação. 
“Realizamos um jogo no formato quiz – Jogo da Qualidade. 
Foi um jogo de perguntas e respostas sobre os principais 
processos da empresa”, destaca Fernanda, lembrando 
ainda do “Momento Acreditação”, que acontece durante 
as reuniões setoriais e auditorias internas, com o objetivo 
de identificar oportunidades de melhoria.

Isso já repercute entre os funcionários. “Eles utilizam os 
termos utilizados nos processos da Acreditação durante os 
processos de trabalho, ressalta Fernanda.

A coordenadora destaca que a metodologia adotada foi a 
criação de grupos facilitadores que definem e monitoram 
as melhorias através de planos de ação. Esses resultados 
são acompanhados pelo Comitê da Qualidade, composto 
pela Diretoria e líderes de setores.

Como exemplo de mudança positiva desse processo de 
Acreditação, Fernanda destaca a “Educação em Domicílio”, 
realizado por uma enfermeira educadora. “É uma inovação  
que está dando resultados positivos, refletidos no grau de 
satisfação dos nossos clientes”.

Para Fernanda, com a Acreditação a SOSVIDA pretende 
demonstrar um diferencial competitivo frente ao merca-
do e aos clientes “de forma ética e criativa, reafirmando 
nosso posicionamento construído a partir de ações como 
pioneirismo, inovação e humanização nesses quase 25 
anos de história”.   

Outro avanço da empresa foi a implantação do serviço de 
Ouvidoria, em junho deste ano, por meio do site. Agora os 
clientes têm mais um canal de comunicação, simples e de 
fácil acesso. “Todas essas demandas são acompanhadas pelo 
setor de gestão de qualidade, que dá os encaminhamentos 
necessários”, lembra Fernanda.

No espaço disponibilizado no site da empresa, o cliente 
pode registrar reclamação previamente iniciada junto à 
Central de Relacionamento e que, no entanto, não tenha 
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atendido à sua expectativa. A partir desse registro, a equipe 
investiga e resolve a questão.

Fernanda lembra que a Ouvidoria não deve ser utilizada 
em situações de urgência e emergência. O primeiro canal 
de comunicação sempre será a Central de Relacionamento 
através do telefone (71) 3277-8000.

EMPRESA VENCE O PRêMIO 
BENCHMARkING SAúDE

O processo contínuo de melhoria da qualidade da SOSVIDA 
foi reconhecido pelo mercado, que elegeu a empresa como 
a melhor da Bahia na categoria Home Care no Prêmio Ben-
chmarking Saúde. A SOSVIDA, que concorreu com quatro 
empresas baianas, passou por um rigoroso julgamento com 
base em quatro critérios: inovação, credibilidade, novos 
investimentos e visibilidade de mercado. O diretor geral 
Dr. José Espiño, e o diretor administrativo-financeiro 
Edmundo Ribeiro, receberam a premiação durante o 
evento, no Espaço unique, em Salvador.

Os vencedores de cada categoria foram escolhidos por 
um comitê julgador composto por 70 executivos que 
representam o mercado de saúde da Bahia.

O objetivo do prêmio é condecorar as empresas e gestores 
que se destacaram em suas áreas de atuação através de 
ações inovadoras em governança corporativa, investi-
mentos e serviço, em 2010.

Segundo Helbert Luciano, diretor executivo da Revista 
Diagnóstico, responsável pelo prêmio, a intenção é re-
conhecer os esforços dos empresários da área de saúde 
e tornar público os serviços de qualidade que existem na 
Bahia. “Além disso, as empresas que não ganharam vão 
buscar melhorar para a premiação do próximo ano e isso 
vai beneficiar o próprio setor”, diz. 
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